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Till yrkeshögskolans rektor och de ansvariga för kommunikationen 

 

KOMMUNFÖRBUNDETS HEDERSPRIS PÅ 2 000 EURO FÖR 2018 ÅRS BÄSTA 

EXAMENSARBETE OM KOMMUNER ELLER KOMMUNSEKTORN 

Finlands Kommunförbund beviljar varje år via Finlands kommunstiftelse ett hederspris för det 

bästa lärdomsprovet på pro gradu-nivå som behandlar kommunförvaltning eller 
kommunsektorn och som färdigställts under kalenderåret. Det här är andra året 
Kommunförbundet beviljar ett eget hederspris även för det bästa examensarbete 
från en yrkeshögskola. Hederspriset är 2 000 euro och utöver detta delas 1–2 
hedersomnämnanden ut. Prisen ges för examensarbeten som behandlar ett särskilt aktuellt 
och givande kommunalt tema. 

Varje yrkeshögskola har möjlighet att föreslå en till två (1-2) examensarbeten som 
behandlar kommunerna eller kommunsektorn och som godkänts år 2018. 

Yrkeshögskolorna ombes skicka in sina förslag till pristagare senast tisdag 
30.4.2019. Till förslagen ska utöver själva arbetet bifogas kontaktuppgifterna till dem vars 
examensarbete det gäller (post- och/eller e-postadress, telefonnummer) samt eventuella 
rekommendationer.  

Vänligen skicka förslagen till pristagare och de föreslagna examensarbetena per e-

post till marianne.pekola-sjoblom@kommunforbundet.fi. Skicka också en länk till 
examensarbetet om det har publicerats och kan läsas på webben.  

Om examensarbetet inte kan skickas elektroniskt i pdf-format kan det bifogas som 
papperskopia. Förslag som skickas per post ska skickas på adressen Finlands 
Kommunförbund/Marianne Pekola-Sjöblom, PB 200, 00101 Helsingfors. 

Hederspriset beviljas och offentliggörs under hösten. Beslutet om vilket examensarbete som 

vinner fattas av styrelsen för Finlands kommunstiftelse, som bildats av Kommunförbundet. 

Närmare upplysningar ger Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, tfn 050 337 5634, e-
post: marianne.pekola-sjoblom@kommunforbundet.fi  

Vänligen se till att informationen om detta hederspris når alla enheter i er organisation och att 
yrkeshögskolan väljer och skickar sitt eventuella förslag med 1–2 examensarbeten 
centraliserat till oss, inte separat från olika enheter. 

 

Mer information om ämnet finns också på Kommunförbundets webbplats på adressen 
www.kommunforbundet.fi/gradupris.  

 
FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 

 

Minna Karhunen 

verkställande direktör 

Marianne Pekola-Sjöblom 

forskningschef 

  
SÄNDLISTA  Rektorerna och de ansvariga för kommunikationen vid följande yrkeshögskolor: 
 

Yrkeshögskolan Arcada, Centria amk, Diakonia-amk, Haaga-Helia amk, Humanistinen amk, Hämeen amk, 
Jyväskylän amk, Kaakkois-Suomen amk, Kajaanin amk, Karelia-amk, Lahden amk, Lapin amk, Laurea-
amk, Metropolia amk, Oulun amk, Saimaan amk, Satakunnan amk, Savonia-amk, Seinäjoen amk, 
Tampereen amk, Turun amk, Vaasan amk, Yrkeshögskolan Novia.
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